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EDITORIAL

από τους 13 αγώνες του δεύτερου γύρου! Με αψε-

γάδιαστο Ιανουάριο, το Τριφύλλι θα μπει στην τελική 

ευθεία έχοντας πλέον αγγίξει τον μίνιμουμ στόχο της 

τετράδας.

Η αρχή πρέπει να γίνει σήμερα απέναντι στον Αστέρα 

Τρίπολης. Μια ομάδα που έχει σχεδόν ίδια συγκομι-

δή με το Τριφύλλι στον πρώτο γύρο, έχοντας μάλι-

στα «πληγώσει» τους Πράσινους στην πρεμιέρα του 

πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός χρησιμοποιεί ξανά 

την ιστορική έδρα του, το «Απόστολος Νικολαΐδης», 

κάτι που μπορεί να δώσει μια έξτρα ώθηση στους 

ποδοσφαιριστές του Μπόλονι, όπως συνέβη στο 

προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΣ 

Γιάννινα. Η αρκαδική ομάδα έχει αποδείξει εφέτος 

ότι είναι «σκληρό καρύδι» και οι ποδοσφαιριστές του 

Παναθηναϊκού οφείλουν μετά τη γιορτινή άδειά τους, 

να αντιμετωπίσουν με την πρέπουσα σοβαρότητα τον 

αντίπαλό τους.

Καλή χρονιά σε όλους.  

Καλή ποδοσφαιρική χρονιά.

Παναθηναϊκός πάνω απ’ όλα!

Το 2021 έκανε ποδαρικό πριν λίγες ώρες και άπαντες 
ευχόμαστε η ανθρωπότητα να αφήσει οριστικά πίσω 
της την πανδημία του Κορωνοϊού. Ας έχουμε όλη μια 
πραγματικά καλή χρονιά. Το ίδιο οφείλουμε να ελπί-
ζουμε ότι θα συμβεί και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. 
Γιατί το 2020 ήταν ακόμα μία χρονιά χαμένη για το 
ποδόσφαιρό μας. Με σκοτεινές υποθέσεις, καταγγε-
λίες, μπόλικη αμφισβήτηση στις διαιτητικές αποφά-
σεις. Με λίγες λέξεις είχε πολύ δηλητήριο. 

Το πρωτάθλημα της SuperLeague Interwetten μπαί-
νει σήμερα στη δεύτερη στροφή του. Εκεί θα κριθούν 
πολλά για το πρόσημο της εφετινής πορείας του Πα-
ναθηναϊκού. Ο πρώτος γύρος κύλησε με το δείκτη 
στο αρνητικό, μια και οι Πράσινοι έκαναν κάκιστη 
πορεία στο πρώτο δίμηνο, απομακρύνθηκαν από τις 
πρώτες θέσεις και παρά τη διορθωτική πορεία (με 
νέο προπονητή τον Λάζλο Μπόλονι) του διμήνου Νο-
έμβριος – Δεκέμβριος, παρέμειναν μακριά από την 
πρώτη τετράδα. 

Είναι δεδομένο ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν 
για τον Παναθηναϊκό. Ο Ιανουάριος θα καθορίσει εν 
πολλοίς τη διαδρομή του, μια και περιλαμβάνει επτά 
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Σούταρα  
ό,τι έβρισκα  
στο σπίτι!

ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ

Είναι σίγουρα ένα από τα πρόσωπα των τε-
λευταίων εβδομάδων στον Παναθηναϊκό. Ο 
Βασίλης Ζαγαρίτης με τις πολύ καλές του 
εμφανίσεις έχει καταφέρει να τραβήξει τα 
βλέμματα και έχει στείλει σαφές μήνυμα 
πως μέσα από τη σκληρή δουλειά, το μέλλον 
του ανήκει. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, 
εξηγεί πως πήρε την απόφαση να γίνει πο-
δοσφαιριστής, μιλάει για τα χρόνια του στην 
Ακαδημία του Τριφυλλιού και ξεκαθαρίζει 
πως επιθυμία του είναι να επεκτείνει τη συ-
νεργασία του με την ομάδα στην οποία αν-
δρώθηκε. Αντί επιλόγου, στέλνει τις δικές του 
ευχές για τη χρονιά που μόλις ανέτειλε.
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Ζαγαρίτης

Ενόψει της αναμέτρησης με τον Αστέρα Τρί-
πολης, πόσο σημαντικό είναι η ομάδα να ξεκι-
νήσει τις υποχρεώσεις της στον δεύτερο γύρο 
του πρωταθλήματος με νίκη;

Πάντα είναι υποχρέωσή μας να κερδίζουμε από τη 
στιγμή που βρισκόμαστε σε μία ομάδα όπως ο Πανα-
θηναϊκός. Ειδικά όταν μιλάμε για παιχνίδια που δεν 
έχουν την δυναμική ενός ντέρμπι. Ο Αστέρας Τρί-
πολης είναι μια δυνατή ομάδα, στην έδρα τους μας 
είχαν ταλαιπωρήσει πολύ και στο τέλος είχαμε χάσει. 
Περιμένουμε στην έδρα μας μια ομάδα που θα παίξει 
πολύ καλή άμυνα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να 
μπορέσουμε να βρούμε τρόπο να σκοράρουμε.

Δώσατε ήδη ένα ματς στη Λεωφόρο κόντρα 
στον ΠΑΣ Γιάννινα, μπορεί να μην υπάρχει η 
παρουσία του κόσμου όμως και μόνο η αύρα 
του γηπέδου αποτελεί για εσάς ένα επιπλέον 
κίνητρο;

Προσωπικά επειδή έχω ζήσει τη Λεωφόρο ως ball 
boy και έχω δει το γήπεδο γεμάτο, μου προκαλεί 
δέος. Παρ’ όλα αυτά, σίγουρα ήταν ένα πρόβλημα για 
εμάς ο αγωνιστικός χώρος και δεν μπορούσαμε να 
δείξουμε όσα θα θέλαμε. Πιστεύω πως κόντρα στον 
Αστέρα, ο αγωνιστικός χώρος θα έχει βελτιωθεί για-
τί σίγουρα το να παίζεις στη Λεωφόρο είναι μεγάλο 
πλεονέκτημα.

Όταν τελειώσει αυτή η περιπέτεια με την παν-
δημία και επιστρέψει ο κόσμος στα γήπεδα, 
θα ήθελες ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει να 
παίζει στη Λεωφόρο ή προτιμάς το ΟΑΚΑ;

Η κάθε ομάδα έχει το σπίτι της, έτσι και εμείς πρέπει 
να έχουμε το δικό μας. Ο Ολυμπιακός έχει το Καραϊ-
σκάκη, ο ΠΑΟΚ έχει την Τούμπα και η ΑΕΚ κατασκευ-
άζει το δικό της γήπεδο. Είναι πολύ διαφορετικά όλα 
όταν παίζεις στη δική σου έδρα.

Ο πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε με πολλά 
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σκαμπανεβάσματα και αρκετά αρνητικά απο-
τελέσματα για τον Παναθηναϊκό. Τι πιστεύεις 
ότι δεν πήγε καλά στο ξεκίνημα του πρωτα-
θλήματος;

Πιστεύω πως το κακό ξεκίνημα είχε να κάνει με το 
γεγονός πως ήμασταν μία καινούργια ομάδα από την 
αρχή ως το τέλος. Δεν υπήρχε χημεία μεταξύ μας και 
αυτό μας κόστισε πολύ. Σίγουρα δεν ήταν ένας καλός 
πρώτος γύρος. Αν κοιτάξουμε τη βαθμολογία είμαστε 
χαμηλά για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού. Πιστεύω 
όμως πως από εδώ και στο εξής θα μπορέσουμε να 
χτίσουμε ένα σερί και να καλύψουμε το χαμένο έδα-
φος προκειμένου να πάμε ψηλότερα στον βαθμολο-
γικό πίνακα.

Όταν ξεκίνησε η σεζόν και με δεδομένες τις 
μεταγραφές που έγιναν, είχες πιστέψει πως η 
ομάδα φέτος θα μπορέσει να κάνει ένα βήμα 
παραπάνω;

Όλοι πιστεύαμε ότι με βάση την περσινή ομάδα και 
κάποιες ποιοτικές προσθήκες θα χτιστεί ένα καλό 
σύνολο που θα κάνει το βήμα παραπάνω. Παρά το 
γεγονός πως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα 

θέλαμε, πιστεύω πως οι μεταγραφές που έγιναν ήταν 
πράγματι ποιοτικές και με δεδομένο πως πλέον έχου-
με βρει τα πατήματά μας, θα καταφέρουμε να δείξου-
με στο γήπεδο πως αυτή η ομάδα έχει προοπτική.

Ειδικά εσείς οι νεότεροι ποδοσφαιριστές έχε-
τε στο μυαλό σας πως τρία χρόνια μακριά από 
τα Κύπελλα Ευρώπης για μία ομάδα όπως ο 
Παναθηναϊκός, είναι πολλά;

Επειδή υπάρχουν και παιδιά που δεν ήταν όπως εγώ 
στην Ακαδημία θα έλεγα πως πρέπει να το έχεις ζή-
σει για να καταλάβεις τι σημαίνει να παίζει ο Πανα-
θηναϊκός στην Ευρώπη. Όποτε υπήρχε ευρωπαϊκός 
αγώνας για την ομάδα, το γήπεδο ήταν πάντα γεμάτο. 
Δεν μπορούσες να μιλήσεις στον διπλανό σου, κατα-
λάβαινες πως Παναθηναϊκός και Ευρώπη είναι δύο 
έννοιες που πάνε μαζί. Το να είναι η ομάδα τρία χρό-
νια μακριά από αυτά τα ματς, είναι κάτι πολύ δύσκολο 
για όλους.

Ποια είναι η γνώμη που έχεις σχηματίσει ως 
τώρα για τον Λάζλο Μπόλονι;

Εμένα προσωπικά ο προπονητής με έχει βοηθήσει 
πάρα πολύ. Με έχει βοηθήσει να καταλάβω ακόμα 

Ζαγαρίτης
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Ζαγαρίτης

την απόφαση να γίνεις ποδοσφαιριστής;

Εγώ από μικρός σούταρα ό,τι έβρισκα μέσα στο σπί-

τι! Έπαιζα πολλή ώρα με τον πατέρα μου στο σπίτι. Ο 

πατέρας μου ήταν ποδοσφαιριστής ενώ και η μητέρα 

μου βλέποντάς με, ήθελε να πάω σε μία ομάδα. Ο 

πατέρας μου είχε κάποιες επιφυλάξεις λόγω της δι-

κής του εμπειρίας και πίστευε πως ίσως δεν έπρεπε 

από τόσο νωρίς να ξεκινήσω το ποδόσφαιρο. Ξεκί-

νησα παρ’ όλα αυτά να παίζω ποδόσφαιρο από την 

πρώτη δημοτικού. Σε μία ομάδα στο χωριό μου και 

παράλληλα σε μία ακαδημία στη Θήβα. Ακολούθησε 

η μεικτή Βοιωτίας και από εκεί με είδε ο κ. Φαμέλης 

που ήταν scouter του Παναθηναϊκού. Έκανα κάποια 

δοκιμαστικά και στη συνέχεια κατόπιν εισήγησης του 

κ. Ταράση πήγα στον Παναθηναϊκό.

Σε ποια ηλικία έγινες μέλος του Παναθηνα-
ϊκού;

Ήρθα στον Παναθηναϊκό 13 χρονών και ξεκίνησα από 

την Κ14. Θυμάμαι, μάλιστα, πως το πρώτο μου τουρ-

νουά με την ομάδα ήταν στη Σουηδία.

περισσότερο τι πρέπει να κάνω μέσα στο γήπεδο. 
Μου έχει δώσει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται 
ένας ποδοσφαιριστής και πηγάζει από τον προπο-
νητή του. Θα έλεγα πως αυτό έχει φανεί πρώτα απ’ 
όλα μέσα στο γήπεδο. Με βοηθάει καθημερινά στην 
προπόνηση να βελτιώνομαι και να διορθώνω τα λάθη 
μου.

Τι είναι αυτό που σε έχει βοηθήσει περισσότε-
ρο να αισθανθείς καλύτερα και να πιστέψεις 
περισσότερο στον εαυτό σου για να πραγμα-
τοποιήσεις αυτές τις καλές εμφανίσεις;

Εγώ περίμενα την ευκαιρία μου. Περίμενα τον προ-
πονητή που θα έρθει στην ομάδα και θα μου πει να 
μπω στο γήπεδο και να κάνω αυτό που ξέρω. Ο κ. 
Μπόλονι το έκανε αυτό και από εκεί και πέρα εγώ δεν 
είχα τίποτα περισσότερο να κάνω από το να δώσω τον 
καλύτερό μου εαυτό για να του ανταποδώσω την 
εμπιστοσύνη.

Το καλοκαίρι βλέποντας πως δεν είχες τον 
χρόνο συμμετοχής που πιθανώς να ήθελες, 
προβληματίστηκες πως ίσως αυτή η σεζόν δεν 
εξελιχθεί καλά για εσένα;

Αρχικά, ναι, προβληματίστηκα. Στα play offs είχα πά-
ρει πολύ χρόνο συμμετοχής και πίστευα πως η νέα 
σεζόν θα αποτελούσε για εμένα μία συνέχεια. Δεν 
εννοώ φυσικά πως θα μου είχε εξασφαλίσει κάποιος 
χρόνο συμμετοχής, αλλά ότι θα είχα την ευκαιρία 
μου. Είχα προβληματιστεί αλλά δεν ήθελα να ρίξω το 
φταίξιμο σε κάποιον άλλον. Ήθελα να συνεχίσω να 
δουλεύω και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό.

Ας πάμε λίγο πίσω στον χρόνο. Πως πήρες 
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Ποιες είναι οι βασικές αρχές που παίρνει ένα 
παιδί που μεγαλώνει μέσα στην Ακαδημία του 
Παναθηναϊκού;

Σίγουρα μαθαίνει να αγαπάει το ποδόσφαιρο και να 
περνάει όμορφα μέσα από αυτό. Αυτό που σε μένα 
όμως έκανε εντύπωση είναι ότι η Ακαδημία καταφέρ-
νει από μικρή ηλικία να περνάει σε ένα παιδί που θέ-
λει να γίνει ποδοσφαιριστής, τη νοοτροπία του κλαμπ.

Φανταζόσουν όταν ξεκινούσες στα 13 σου ότι 
σήμερα θα είσαι ενεργό μέλος της πρώτης 
ομάδας;

Σε καμία περίπτωση δεν το φανταζόμουν, έγιναν όλα 
πολύ γρήγορα. Θυμάμαι όταν έκανα προπονήσεις 
στο γήπεδο δίπλα σε αυτό που κάνουμε σήμερα, στο 
βοηθητικό που χρησιμοποιεί η Ακαδημία, έβλεπα τις 
προπονήσεις της πρώτης ομάδας μέσα από τα κάγκε-
λα. Αναρωτιόμουν τότε αν ποτέ θα κάνω κι εγώ εκεί 
προπόνηση. Και μία μέρα ξαφνικά, έκανα προπόνη-
ση εκεί. Σε άλλες στιγμές αναρωτιόμουν αν ποτέ θα 
φτάσω να παίξω κι εγώ στη Λεωφόρο. Και ξαφνικά 
μία μέρα έπαιξα κι εγώ στη Λεωφόρο. Έβλεπα τον 

Λέτο και τον Κουρμπέλη να κάνουν προπονήσεις και 
μπορεί με τον Λέτο να μην πρόλαβα, όμως σήμερα 
κάνω προπονήσεις με τον Κουρμπέλη. Έγιναν όλα 

πολύ γρήγορα.

Έβλεπες εκείνη την περίοδο κάποιους παί-
κτες που να ξεχώριζες;

Μου άρεσε πάρα πολύ ο Ζέκα, ο Μολέδο και φυσικά 

ο Μπεργκ!

Ξεκινάει ένα καλοκαίρι πέρσι στο οποίο για 
πρώτη φορά ακολουθείς την προετοιμασία 
της πρώτης ομάδας. Αισθάνθηκες πως πλησί-
αζε η σειρά σου;

Στην αρχή, όταν ενημερώθηκα πως θα ακολουθήσω 

την προετοιμασία της πρώτης ομάδας, ξαφνιάστηκα. 
Δεν το περίμενα. Από τη στιγμή που μπήκα στο αερο-

πλάνο για την Ολλανδία, σκεφτόμουν πως δεν έχω 

τίποτα περισσότερο να κάνω, από το να δώσω τον κα-
λύτερό μου εαυτό. Γυρίζοντας στην Ελλάδα, ένιωθα 

ότι είχα κάνει μία αξιοπρεπή προετοιμασία.

Όταν σου ανακοινώθηκε από τον Νίκο Ντα-



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

1514

Π
Α

Ε
 Π

Α
Ν

Α
Θ

Η
Ν

Α
ΪΚ

Ο
Σ

ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ζαγαρίτης

μπίζα ότι θα ακολουθήσεις την προετοιμασία 

της πρώτης ομάδας, τι σκέφτηκες; 

Είχα κάνει κάποιες καλές εμφανίσεις με την Κ19 

αλλά το ρόστερ ήταν μεγάλο και είχαν κοπεί πολλά 

παιδιά. Οπότε μου φαινόταν αρκετά δύσκολο να ακο-

λουθήσω την προετοιμασία.

Στην Ακαδημία έπαιζες ως αριστερό εξτρέμ. 

Στην πρώτη ομάδα από την αρχή αγωνίστηκες 

ως αριστερό μπακ. Πως ήταν αυτή η μετάβαση 

και τι πιστεύεις ότι σου ταιριάζει τελικά κα-
λύτερα;

Ο κ. Συλαϊδόπουλος με ήξερε από την Ακαδημία 
πολύ καλά και ουσιαστικά μαζί με τον κ. Νταμπίζα 
είχαν πάρει την απόφαση να αλλάξω από αριστερό 
εξτρέμ σε αριστερό μπακ. Φυσικά με τη σύμφωνη 
γνώμη στη συνέχεια του κ. Δώνη. Μπορώ να πω πως 
στην αρχή μου είχε κακοφανεί γιατί δεν μου άρεσε 
να κάνω άμυνα. Ήμουν ένας 16χρονος που καθόταν 
μπροστά από το κέντρο και περίμενε να του έρθει 

πως έχω ξεκαθαρίσει τα πράγματα, πως πρέπει να εί-
μαι όταν πατάω στο γήπεδο. Δεν επιτρέπεται να είσαι 
μαλθακός, πρέπει να βγάζεις αυτοπεποίθηση σε κάθε 
κίνηση, σε κάθε μαρκάρισμα.

Μετά τις τελευταίες καλές σου εμφανίσεις 
έχουν υπάρξει πολλά αφιερώματα σε σένα, 
πολλά κολακευτικά σχόλια. Πως διαχειρίζεται 
ένα παιδί αυτή τη δημοσιότητα;

Δεν ξέρω αν θα γίνω πειστικός, αλλά δεν διαβάζω 
όσα γράφονται για μένα. Διαβάζω συνήθως τους 
τίτλους και τα προσπερνάω. Είναι κάτι που ξέρω ότι 
συμβαίνει και δεν θέλω να επηρεάζομαι από ό,τι γρά-
φεται. Δεν χρειάζεται να δίνω βάση.

Μία περιρρέουσα ατμόσφαιρα όμως είναι 
πάντα λογικό να εισπράττεις. Πως τη διαχει-
ρίζεσαι;

Είναι λίγο περίεργο γιατί έχει τύχει πολλές φορές να 
είμαι έξω για έναν περίπατο με τους γονείς μου και 
να με σταματάει κόσμος να μου μιλήσει. Προσπαθώ 
απλά να παραμένω συγκεντρωμένος στη δουλειά 
μου.

Πλέον είσαι ελεύθερος να υπογράψεις σε 
άλλη ομάδα αν το θελήσεις ενόψει του καλο-
καιριού. Υπάρχει πάντα και η προοπτική της 
επέκτασης της συνεργασίας σου με τον Πα-
ναθηναϊκό. Η δική σου προτεραιότητα ποια 
είναι;

Εξ’ αρχής έχω εκφράσει την επιθυμία μου να παρα-
μείνω στον Παναθηναϊκό και δεν έχει αλλάξει κάτι ως 
προς αυτό. Είναι η ομάδα στην οποία έχω ανδρωθεί 
ποδοσφαιρικά και για την οποία θα ήθελα να συνεχί-
σω να παίζω.

Αν έφευγες από τον Παναθηναϊκό θα ήθελες 
να δοκιμάσεις την τύχη σου εκτός Ελλάδας;

Κατά κύριο λόγο, ναι.

Είναι για σένα σε κάθε περίπτωση ένα όνειρο 
να παίξεις κάποια στιγμή στο εξωτερικό;

Το όνειρό μου είναι να παίξω στην Πρέμιερ Λιγκ. 
Είναι ένα πρωτάθλημα που θα έλεγα πως ταιριάζει 
στα χαρακτηριστικά μου, τα μπακ ανεβοκατεβαίνουν 
συνεχώς.

Κλείνοντας θα ήθελες να στείλεις μία ευχή 
προς τον κόσμο για το νέο έτος;

Να έχει όλος ο κόσμος καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία 
και αγάπη. Ας είναι το 2021 η χρόνια που θα επιστρέ-
ψουμε στην καθημερινότητά μας. Ας ελπίσουμε πως 
τα δυσκολότερα πέρασαν. Λίγη υπομονή και σύντομα 
όλα αυτά θα αποτελούν παρελθόν.

η μπάλα. Μετά κατάλαβα πως έχω καλή αντοχή και 
καλή ταχύτητα, στοιχεία που θα με βοηθούσαν να 
γίνω ένα καλό αριστερό μπακ.

Τώρα αισθάνεσαι καλά σε αυτή τη θέση;

Αισθάνομαι πολύ οικεία πλέον. Φυσικά πάντα υπάρ-
χουν περιθώρια εξέλιξης αλλά νομίζω πως έχω φτά-
σει σε ένα καλό επίπεδο.

Έχεις κάποιον ποδοσφαιριστή ως πρότυπο για 
τη συγκεκριμένη θέση;

Μου αρέσουν πολλά μπακ, αλλά αν πρέπει να ξε-
χωρίσω κάποια θα έλεγα τον Ζόρντι Άλμπα και τον 
Γκριμάλντο.

Ο Βασίλης Ζαγαρίτης έξω από το γήπεδο πως 
είναι σαν χαρακτήρας;

Νομίζω είμαι ένας άνθρωπος που δεν ξεσπά εύκολα, 
είμαι πολύ ήρεμος. Μπορώ να συναναστραφώ πολύ 
εύκολα με τους γύρω μου. Μέσα στο γήπεδο ίσως 
κλείνομαι περισσότερο και βγάζω μία αγριάδα που 
δεν την βγάζω στην καθημερινότητα. Αισθάνομαι 
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Γιορτές γεμάτες 
Παναθηναϊκό!
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Τα παρασκήνια μιας ξεχωριστής φωτογράφησης
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Ο
ι γιορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρο-
νιάς μόλις ολοκληρώθηκαν. Και ήταν σί-
γουρα οι πιο ιδιόμορφες, περίεργες και 
περίπλοκες των τελευταίων δεκαετιών. 

Η πανδημία του Κορωνοϊού άλλαξε βίαια τα πάντα 
το 2020 και μέσα σε όλα όσα επλήγησαν ήταν και 
οι γιορτινές συνήθειες. Κάπως έτσι ο επιτυχημένος 
θεσμός της Χριστουγεννιάτικης γιορτής του «Πανά-
θα» για τους μικρούς μας φίλους που διοργάνωνε τα 

ζούκη προκάλεσε… δάκρυα στους υπόλοιπους 

της πεντάδας μέχρι να ολοκληρώσουν τη φω-

τογράφηση. Και βέβαια ο Τάσος Χατζηγιοβάνης 

δεν άφησε σε ησυχία κανέναν, ούτε καν τους 

υπεύθυνους για τη φωτογράφηση. 

Ασφαλώς δύο ώρες εκεί ήταν αρκετές για τους 

ποδοσφαιριστές, οι οποίοι άρχισαν να… τρώνε 

το ντεκόρ, κάνοντας επίθεση στις πιατέλες με τα 

μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες! Δεν τα 

έφαγαν και όλα, αν και ορισμένοι ζήτησαν να τα 

πάρουν σε πακέτο!

Στην ομαδική φωτογραφία τα έδωσαν όλα με 

τον Καρλίτος να «κλέβει την παράσταση» βά-

ζοντας και γυαλιά ηλίου για να φωτογραφηθεί! 

Δεν έλειψαν και τα απρόοπτα. Ο Μπαρτ Σένκε-

φελντ ξέχασε την ομαδική φωτογράφηση, πήγε 

στο πούλμαν και όλοι τον αναζητούσαν! Ο Σωτή-

ρης Αλεξανδρόπουλος μπερδεύτηκε και μπήκε 

σε άλλη πεντάδα από τη δική του με αποτέλε-

σμα να… χαλάσει ορισμένες φωτογραφίες! Ο 

Λάζλο Μπόλονι μιλούσε διαρκώς στο κινητό του 

τηλέφωνο και έκανε… σπριντ για να προλάβει 

να φωτογραφηθεί με τους ποδοσφαιριστές του.

Το μήνυμα της οικογένειας του Παναθηναϊκού 

για το 2021 εστάλη: φοράμε το χαμόγελό μας 

και αισιοδοξούμε για την επιστροφή στη φυσι-

ολογική καθημερινότητα της ανθρωπότητας μα-

κριά από θανατηφόρες πανδημίες. 
προηγούμενα χρόνια η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, δεν κα-
τέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί το 2020. Έτσι δεν 
μπόρεσαν να βγουν και οι κλασικές φωτογραφίες με 
τους ποδοσφαιριστές. Γι’ αυτό, όμως, υπήρχε επιλο-
γή. Και το τελικό αποτέλεσμα, που παρουσιάζουμε σε 
διευρυμένη μορφή στο πρόγραμμα του αγώνα με τον 
Αστέρα Τρίπολης, ήταν απόλυτα επιτυχημένο.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και ο προ-
πονητής της ομάδας, Λάζλο Μπόλονι φόρεσαν… 
τα καλά τους (με σύμμαχο το χορηγό ένδυσης μας 
Funky Buddha) και για περίπου δύο ώρες αφέθηκαν 
στις οδηγίες του φωτογραφικού team. Στον πανέμορ-
φο χώρο των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα – Γείτονα στην 
Παλλήνη, οι Πράσινοι «έγραψαν» στο φακό και το 
διασκέδασαν με την ψυχή τους.

Το Λάτιν παρεάκι δεν σταμάτησε τα πειράγματα στον 
Λούκας Βιγιαφάνιες που βάσει φωτογραφικού σενα-
ρίου έπρεπε να κρατάει το φωτεινό αστέρι πάνω σε 
μια σκάλα! Ο Σωκράτης Διούδης μοίρασε άφθονο 
γέλιο με τις selfie φωτογραφίες που έβγαζε τη δική 
του πεντάδα! Το αυθόρμητο γέλιο του Γιάννη Μπου-
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ΔΙΟΥΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 3/2/1993

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

XAVIER ANTONIO

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 06/07/1992

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΓΚΊΜΑΡΑΕΣ 

(ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑ)

10

LOPEZ HUESCA CARLOS DANIEL

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 12/06/1990

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΣΠΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΛΊΚΑΝΤΕ 

(ΊΣΠΑΝΊΑ)

PEREZ LOPEZ JUAN CARLOS

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 30/03/1990

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΣΠΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΜΑΔΡΊΤΗ 

(ΊΣΠΑΝΊΑ)

VELEZ JIMENEZ FRANCISCO

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 23/06/1991 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΣΠΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΤΑΡΑΓΟΝΑ 

(ΊΣΠΑΝΊΑ)

SCHENKEVELD BART

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 28/08/1991 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΟΛΛΑΝΔΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΝΤΕΕΝ ΧΟΡΝ 

(ΟΛΛΑΝΔΊΑ)

3

ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 20/05/1998

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

15

4

AYOUB YASSINE

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 06/03/1994 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΟΛΛΑΝΔΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

(ΟΛΛΑΝΔΊΑ)

8

19

VILLAFANEZ LUCAS

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 4/10/1991 

 ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΑΡΓΕΝΤΊΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΚΟΜΟΝΤΟΡΟ 

(ΑΡΓΕΝΤΊΝΗ)

ΣΕΡΠΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 14/03/2001

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

20

5

ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 27/3/1998 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΠΡΕΒΕΖΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 24/10/2000

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

17

ANTONIO JESUS REGAL ANGULO

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 24/12/1987

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΣΠΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΕΡΕΡΑ 

(ΊΣΠΑΝΊΑ)

16 18

MACHEDA FEDERICO

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 22/8/1991

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΤΑΛΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΡΏΜΗ  

(ΊΤΑΛΊΑ)

9

ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 2/11/1993 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΤΡΊΠΟΛΗ 

21

CANTALAPIEDRA AITOR

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 10/02/1996 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΣΠΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ 

(ΊΣΠΑΝΊΑ)

22

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΦΑΝΗΣ

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 16/01/1997 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΡΓΟΣ

24

ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 31/5/1997 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΛΕΣΒΟΣ

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 5/11/1997 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΚΑΤΕΡΊΝΗ

SANCHEZ FACUNDO

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 07/03/1990 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΑΡΓΕΝΤΊΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΣΑΝΤΑ ΦΕ 

(ΑΡΓΕΝΤΊΝΗ)

11 12 14 27

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 10/01/2000

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 27/11/2001 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΠΑΤΡΑ

37

ΠΟΥΓΓΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 13/12/1995

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

44

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 27/02/2001 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

38
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ΤΖΑΒΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 21/08/2001 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

77

ΚΑΜΠΕΤΣΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 6/5/1999 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

99

MAURÍCIO JOSÉ DA 
SILVEIRA JÚNIOR

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 21/10/1988 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΒΡΑΖΊΛΊΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 

(ΒΡΑΖΊΛΊΑ)

88

ΛΑΖΛΟ ΜΠΟΛΟΝΙ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΡΟΝΤΊΣΤΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ

ΦΡΟΝΤΊΣΤΗΣ

ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΣ

ΦΡΟΝΤΊΣΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΠΊΜΕΛΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΊΑΤΡΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΜΑΝΟΣ ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ

ΕΠΊΚΕΦΑΛΗΣ ΦΥΣΊΟΘΕΡΑΠΕΥΤΏΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΑΒΑΚΟΣ

ΣΥΝΤ. ΠΟΔ. ΤΜΗΜΑΤΏΝ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΥΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ  

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΗΛΙΑΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

ΣΕΡΓΚΕΙ ΚΟΥΖΝΙΕΤΣΟΦ 

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ 

ΠΡΟΠ. ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΏΝ

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΦΥΣΊΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΦΥΣΊΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΡΓΟΦΥΣΊΟΛΟΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ΜΑΣΕΡ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΕΑΣ

ΦΥΣΊΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΜΑΝΟΥΕΛ ΡΟΚΑ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ – SCOUT

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 26/11/2001 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ
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ΣΕΧΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 01/03/2000 

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΕΡΕΤΡΊΑ
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BECH UFFE

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 13/01/1993

 ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΔΑΝΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
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61

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 09/03/2002

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 03/01/2000

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΑΘΗΝΑ

68

KONAN CHRISTIAN-ANDERSON

ΕΠΊΘΕΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 12/07/1999

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΊΤΑΛΟΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΒΑΡΕΖΕ

5958

MOLLO YOHAN

ΜΕΣΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 18/07/1989

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΓΑΛΛΟΣ 

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΜΑΡΤΊΓΚ

ΖΑΓΑΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΑΜΥΝΤΊΚΟΣ

ΗΜ. ΓΕΝ.: 4/5/2001  

ΕΘΝΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΌΠΌΣ ΓΕΝ.: ΘΗΒΑ
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SOCIAL MEDIA
Panathinaikos FC / ΠΑΕ Παναθηναϊκός

instagram.com/fcpanathinaikos

twitter.com/paofc_

ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ/ PANATHINAIKOS FC

 Panathinaikos F.C.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ

ΓΥΜΝ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΓΏΝΏΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
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Στην ανατολή 
της νέας χρόνιας

ΘΕΜΑ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Στην ιστορική του έδρα, στο γήπεδο της Λεωφόρου, θα δώσει 
ο Παναθηναϊκός το πρώτο του επίσημο παιχνίδι στην ανατολή 
του 2021. Οι Πράσινοι θα φιλοξενήσουν τον Αστέρα Τρίπο-
λης, θέλοντας να ξεκινήσουν νικηφόρα τον δεύτερο γύρο του 
πρωταθλήματος της Super League Interwetten. Με αφορμή 
τη συγκεκριμένη κόντρα, γυρίζουμε το χρόνο πίσω και ανα-
τρέχουμε στα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στο πρώτο 
επίσημο ματς μετά την Πρωτοχρονιά, την τελευταία δεκαετία.



ΘΕΜΑ  
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Στα δέκα τους τελευταία παιχνίδια, τις 
πρώτες ημέρες κάθε νέου έτους, οι Πράσινοι έχουν 
υπάρξει γηπεδούχοι μόλις σε τέσσερις περιπτώσεις. 
Από αυτές, στις δύο ο αγώνας είχε διεξαχθεί στο 
Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και στις άλλες δύο στο 
γήπεδο της Λεωφόρου. Εκεί, δηλαδή, που θα γίνει 
και το παιχνίδι με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης. Η 
παράδοση φαίνεται πως είναι αρκετά ευνοϊκή σε ό,τι 
αφορά την ιστορική έδρα της ομάδας αφού το Τρι-
φύλλι μετρά ισάριθμές νίκες. Αρχικά στις 4 Ιανουα-
ρίου του 2016 όταν υποδέθηκε τον Παναιτωλικό και 
επικράτησε σε ένα χορταστικό ματς με 4-2 και εν 
συνεχεία στις 7 Ιανουαρίου του 2018 όταν αντιμε-
τώπισε τον Πλατανιά και πανηγύρισε το τρίποντο με 
σκορ 2-0.

Αντίθετα, η παράδοση κάθε άλλο παρά θετική εί-
ναι για τον Παναθηναϊκό την τελευταία δεκαετία, όταν 
κάνει ποδαρικό ως γηπεδούχος στην Καλογρέζα. Συ-
γκεκριμένα, μετρά μία ήττα από τον Λεβαδειακό στις 
5 Ιανουαρίου του 2013 και μία ισοπαλία 2-2 κόντρα 
στην Ξάνθη στις 13 Ιανουαρίου του 2019.

Αξίζει να αναφερθεί πως με εξαίρεση τα δύο 
παιχνίδια που προαναφέρθηκαν στη Λεωφόρο, ο 
Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να πάρει τους τρεις 
βαθμούς της νίκης μόλις μία ακόμα φορά στα δέκα 
τελευταία του παιχνίδια στην ανατολή της νέας χρο-
νιάς. Συγκεκριμένα, ήταν  στις 4 Ιανουαρίου του 2011 
όταν είχε επικρατήσει εκτός έδρας της SKODA Ξάν-
θης με σκορ 2-0.

Από εκεί και πέρα, στις υπόλοιπες επτά αναμε-

τρήσεις μετρά 4 ισοπαλίες και 3 ήττες. Η τελευταία, 

μάλιστα, ήττα πέρσι από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, 

όταν οι Πράσινοι παρά την καλή τους εμφάνιση, είχαν 

χάσει με 1-0.

Αξίζει, επιπλέον, να αναφερθεί πως την τε-

λευταία δεκαετία, οι Πράσινοι έχουν συναντήσει τρεις 

φορές στην πρώτη του επίσημη υποχρέωση μετά την 

Πρωτοχρονιά, τον Παναιτωλικό, έχοντας καταγράψει 

όλα τα αποτελέσματα. Μία νίκη, μία ισοπαλία και μία 

ήττα. Ακόμα, από δύο φορές έχει βρει απέναντί του 

την Ξάνθη και τον Πλατανιά. Κλείνοντας, να σημει-

ωθεί πως αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το Τρι-

φύλλι θα κάνει ποδαρικό σε νέα χρονιά με αντίπαλο 

τον Αστέρα Τρίπολης. Με την ελπίδα οι Αρκάδες να 

αποδειχθούν γούρικος αντίπαλος και το 2021 να ξε-

κινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Λάζλο 

Μπόλονι και τους ποδοσφαιριστές του.



e-card: Απόκτησε την πιστωτική κάρτα Panathinaikos F.C. Visa
μέσω winbank, εύκολα και γρήγορα.

Απόκτησε την πιστωτική κάρτα Panathinaikos F.C. Visa της Τράπεζας Πειραιώς,

χωρίς να επισκεφθείς κατάστημα, αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας winbank web banking. 

Κάνε την πρώτη σου αγορά μέχρι τις 31/10/2020 και κέρδισε 3πλάσια τριφύλλια

καλωσορίσματος για να έρθεις πιο κοντά στα δώρα της αγαπημένης σου ομάδας.

Πληροφορίες & όροι: www.piraeusbank.gr, T. 210 32 88 000

Panathinaikos F.C.
Visa

Όλες οι
κάρτες

yellows για
αγορές

Μίλια για
ταξίδια

Πόντοι ΑΒ
Βασιλόπουλος

Δώρα από την
ομάδα σας 

e-card

winbank.gr

4511 8912 3456 7890

A.B. KATOXOS

00/00
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Aναλυτικά:

Σεζόν Ημερομηνία Αγώνας

2010/11  4 Ιανουαρίου 2011 SKODA Ξάνθη – Παναθηναϊκός 0-2

2011/12 4 Ιανουαρίου 2012 Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-1

2012/13 5 Ιανουαρίου 2013 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός 1-2 (ΟΑΚΑ)

2013/14 5 Ιανουαρίου 2014 Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-0

2014/15 5 Ιανουαρίου 2015  ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός 0-0

2015/16 4 Ιανουαρίου 2016 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 4-2 (Λεωφόρος)

2016/17 5 Ιανουαρίου 2017 Πλατανιάς – Παναθηναϊκός 1-0

2017/18 7 Ιανουαρίου 2018 Παναθηναϊκός – Πλατανιάς 2-0 (Λεωφόρος)

2018/19 13 Ιανουαρίου 2019 Παναθηναϊκός – Ξάνθη 2-2 (ΟΑΚΑ)

2019/20 5 Ιανουαρίου 2020 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0
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9 νίκες σε 15 αγώνες -συμπεριλαμβανομένων δύο 
αναμετρήσεων στα play offs- μετράει ο Παναθηναϊκός 
ως οικοδεσπότης απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Πρό-
κειται για εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό δεδομένης της 
δυναμικότητας του αντιπάλου. Οι υπόλοιποι έξι αγώνες 
έληξαν ισόπαλοι.

6 αγώνες  βρήκαν τον Παναθηναϊκό να προηγείται 
στο ημίχρονο και στους 5 εξ αυτών πήρε τη νίκη. Μόνο 
στη Λάρισα δεν τα κατάφερε και ισοφαρίστηκε στο τέ-
λος.

5 Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν σκοράρει κατά 
του Αστέρα Τρίπολης με γηπεδούχο τον Παναθηναϊ-
κό. Προστέθηκε πέρυσι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης δίπλα 
στους Σαλπιγγίδη, Πετρόπουλο, Καλτσά, Καρέλη.

5 πέναλτι την τελευταία πενταετία μόνον σε αγώνες 
πρωταθλήματος της κανονικής διάρκειας έχουν καταλο-
γιστεί σε αγώνες Παναθηναϊκού – Αστέρα Τρίπολης. Τα 
τρία υπέρ των γηπεδούχων και τα δύο υπέρ των φιλο-
ξενούμενων.

4 ματς από τα 15 έληξαν… over. Είναι κλειστά τα 
παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης 
και αυτό εξηγεί τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει 
το Τριφύλλι όταν υποδέχεται την ομάδα της Αρκαδίας. 
Ακόμα και οι νίκες του Παναθηναϊκού είναι συνήθως 
οριακές με ένα γκολ διαφορά.

2 φορές κατάφερε ο Αστέρας να κρατήσει ανέ-
παφη την εστία του στην Αθήνα. Αντίθετα οι Αρκάδες 
έμειναν σε 8 από τα 15 παιχνίδια χωρίς να σκοράρουν.



ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

• Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος:   
 Γιώργος Μποροβήλος
• A’ Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Κενές
• Β’ Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μποροβήλος
• Μέλη: Δημήτρης Μπάκος,  
 Γιάννης  Καϋμενάκης

• Έτος ίδρυσης: 1931
• Χρώματα: Κίτρινο-μπλε
• Γήπεδο: «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»
• Διεύθυνση: Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη
• Τηλέφωνο: 2710221530

• Website: www.asterastripolis.gr

Σε τι κατάσταση βρίσκεται: 
Στις θέσεις που οδηγούν στα play offs βρίσκει 
το φινάλε του πρώτου γύρου τον Αστέρα Τρί-
πολης που έχοντας μία αρκετά ικανοποιητική 
βαθμολογική συγκομιδή, έχει καταφέρει για 
μία ακόμα σεζόν να ονειρεύεται ακόμα και έξο-
δο στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης αγω-
νιστικής περιόδου.

Στην άκρη του πάγκου:
Ο Μίλαν Ράσταβατς βρίσκεται στην άκρη του 
πάγκου του Αστέρα Τρίπολης από τις 5 Δεκεμ-
βρίου του 2019 και έχει καταφέρει σε αυτό το 
διάστημα να αφήσει το αποτύπωμά του. Έχο-
ντας ήδη εμπειρία από το ποδόσφαιρο της χώ-
ρας μας από το πέρασμά από την Ξάνθη, ο Σέρ-
βος τεχνικός οδηγεί τους Αρκάδες σε ασφαλή 
μονοπάτια.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

molto digital ad 165x240 final f co.pdf   1   24/10/2019   17:55

32

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ  



Πακέτα 
προληπτικού 
Ελέγχου 

ΟΝΟΜΑ ΧΩΡΑ ΗΜ. ΓΕΝ.

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

1. Παπαδόπουλος Νίκος ΕΛΛ 11.04.1990

93. Σγουρής Φώτης ΕΛΛ 29.04.2002

90. Βαλληνδράς Στέλιος Ραφαήλ ΕΛΛ 03.05.2005

99. Τσίφτσης Αντώνης ΕΛΛ 21.07.1999

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ

2. Γκαρσία Ρούμπεν ΙΣΠ 23.10.1998

3. Τασουλής Χρίστος ΕΛΛ 03.05.1991

4. Πασαλίδης Τριαντάφυλλος  ΕΛΛ 19.07.1996

19. Καστάνο Πέπε ΙΣΠ 10.12.1998

27. Κώτσιρας Γιάννης ΕΛΛ 16.12.1992

29. Αλβάρες Φεντερίκο ΑΡΓ 07.08.1994

39. Χριστόπουλος Ηλίας ΕΛΛ 10/2/1991

42. Αντζουλάς Γιώργος ΕΛΛ 04.02.2000

43. Κάρδαρης Αλέξανδρος ΕΛΛ 14.01.2001

45. Χριστόπουλος Γιάννης ΕΛΛ 22.06.2000

69. Αλάγκμπε Ολουγουατομπιλόμπα ΝΙΓ 24.04.2000

ΜΕΣΟΙ

5 `Καπίγια Ενέκο ΙΣΠ  03.04.1993

6. Βαλιέντε Χοσέ Λουίς ΙΣΠ 18.05.1991

7. Τιλίκα Λέο ΒΡΑ 20.4.1995

8. Φερνάντεζ Μπόρχα ΙΣΠ 14.01.1981

14. Μπέλοκ Φράνκο  ΑΡΓ 15.10.1993

17. Ιγκλέσιας Ματίας  ΑΡΓ 18.04.1985

18. Ορόσκο Μπράιαν ΑΡΓ 28.02.1998

20. Γκόμεζ Ροντρίγκο ΑΡΓ 02.01.1993

21. Τζίμας Παναγιώτης ΕΛΛ 12.03.2001

23. Ριέρα Αντριάν ΙΣΠ 19.04.1996

24. Κανελλόπουλος Γιώργος ΕΛΛ 29.01.2000

40. Σίτο ΙΣΠ 18.11.1996

41. Εμπό Τιμίπερ Τζόνσον ΝΙΓ 19.06.2002

92. Μιχόπουλος Θανάσης ΕΛΛ 20.01.2002

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ

9. Μπαράλες Χερόνιμο ΑΡΓ 28.01.1987

10. Φερνάντεθ Λουίς  ΙΣΠ 27.09.1993

11. Κρέσπι Φρανσέσκ ΕΛΛ 30.09.1996

12. Μουνάφο Χουάν ΑΡΓ 20.03.1988

97. Αλί Μπάμπα Σουνταΐς ΝΙΓ 25.08.2000
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«Στη Λεωφόρο Πανάθα σε γνώρισα…»

Λίγο πριν τη σέντρα του 

αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάν-

νινα, τα πυροτεχνήματα 

έδωσαν ένα ξεχωριστό 

τόνο στην ατμόσφαιρα.

Με την επιστροφή στο σπίτι  

να είναι πάντα το ίδιο γλυκιά.

Το βλέμμα του αρχηγού που θα 
ήθελε τόσο να μπορεί να βοηθή-
σει την ομάδα στο ντέρμπι.

Τα συναισθήματα μετά από 
μία άδικη – βάσει απόδοσης 
– ήττα από τον ΠΑΟΚ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Και ο Βασίλης Ξενόπουλος που 
κατάφερε να ξεπεράσει γρήγορα το 
όποιο άγχος και να έχει μία αρκετά 
καλή παρουσία.



# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ
GOAL 

ΥΠΕΡ

GOAL 

ΚΑΤΑ

GOAL 

ΔΙΑΦΟΡΑ

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12 32 10 2 0 33 5 +28

2 ΑΡΗΣ 12 29 9 2 1 20 7 +13

3 Π.Α.Ο.Κ. 12 27 8 3 1 20 7 +13

4 Α.Ε.Κ. 12 24 7 3 2 23 13 +10

5 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 13 18 5 3 5 14 12 +2

6 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 13 17 4 5 4 14 15 -1

7 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 13 16 3 7 3 16 19 -3

8 Ο.Φ.Η. 13 15 4 3 6 15 21 -6

9 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 12 14 3 5 4 11 17 -6

10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 13 13 3 4 6 15 17 -2

11 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ 12 12 3 3 6 14 18 -4

12 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 13 8 1 5 6 6 16 -10

13 Α.Ε.Λ. 12 6 1 3 8 8 23 -15

14 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 10 2 0 2 8 5 24 -19

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 03 Ιανουαρίου 2021

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15:00 Ο.Φ.Η.

Α.Ε.Λ. 17:15 Π.Α.Ο.Κ.

Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17:15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19:30 A.E.K.

Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 17:15 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.

ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 19:30 ΑΡΗΣ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 06 Ιανουαρίου 2021

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 15:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

A.E.K. 17:15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Α.Ε.Λ. 17:15 Car.gr ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 19:30 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Πέμπτη 07 Ιανουαρίου 2021

ΑΡΗΣ 17:15 ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ

Ο.Φ.Η. 17:15 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 19:30 Π.Α.Ο.Κ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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